
RADA GMINY OPOROW
99-322 Oporow

pow, Kutno, woj. lodzkie

Zalijcznik nr 4
Do Uchwaly Rady Gminy

NrIV/13/2011

OBJASNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY OPOROW NA LATA 2011-2014

Uwagi ogolne :

W wieloletniej prognozie fmansowej na lata 2011 - 2014 przyj^to wzrost
dochodow ogolnych w tym : biez^cych i maj^tkowych oraz wydatkow,
kierujqc si$ zasadq, by wydatki biezace nie byry wyzsze od dochodow
biez^cych gminy.
Budzet gminy na 2011 r. oraz wieloletni plan finansowy na lat 2011 - 2014
opracowano w oparciu o obowi^zuj^ce przepisy prawne a w szczegolnosci o
ustaw£ z dnia 27 sierpnia 2010 r. O finansach publicznych oraz ustawe^ -
przepisy wprowadzaj^ce ustawf o finansach publicznych .

Prognoza finansowa na 2011 rok zostala opracowana w oparciu o dane z
wykonania budzetu gminy za lata 2008 - 2009, wskazniki uzyskane z
Ministerstwa Finansow i Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego w Lodzi,
dotyczqcych subwencji i dotacji oraz przyj^tych przez Rad^ Gminy Oporow
uchwai w sprawie podatkow i oplat lokalnych, obowi^zujqcych w 2011 r.

DOCHQDY:

Zalozono wzrost dochodow ogolem w tym : biez^cych w latach 2012 - 2014
w porownaniu do wykonania za lata 2010 r.
Dochody biezace dla gminy Oporow na lata 2011 -2014 ( przy uwzgl^dnieniu
przewidywanego wykonania w roku 2010 ) obrazuje ponizsze zestawienie :

PROGNOZA DOCHODOW BIEZ4CYCH NA LATA :

2010
PRZEWIDYWANE

WYKONANIE

6.240.000,00

%

201 1

5.843.039,15

93,63

2 0 1 2

6.700.000,00

107,37

2013

7.500.000,00

120,19

2 0 1 4

7.950.000,00

127,40



Wzrost dochodow biezqcych w latach 2012 - 2014 w porownaniu do ich
wykonania w 2010 roku zakladany jest o:

- wzrost podatku od nieruchomosci od budynkow mieszkalnych,
ktore do 2011 roku byly zwalniane z tego podatku, o kwot£ okolo 105.000,00
zl rocznie. Powierzchni^ uzytkowsj budynkow mieszkalnych przyjeto na
podstawie danych GUS.

- wzrost dochodow z podatku rolnego z tytuhi zwi^kszenia
sci^galnosci zaleglosci podatkowych i jego zwi^kszenia w porownaniu do
przyjftej podstawy na rok 2011, z tego tez tytuhi zaklada si£ wzrost
dochodow o kwot£ 95.000,00 zl

- wzrost dochodow z tytulu sprzedazy wody z wodociqgow wiejskich
o kwot£ 60.000,00 zl

- wzrost podatku od nieruchomosci w zwiqzku z planowanq przez
Sp61k$ „ WINDPROJEKT" z Inowroclawia, budowy 30 silowni wiatrowych
w latach 2011- 2013 na terenie naszej Gminy.
Docelowo szacunkowa kwota dochodow z tego tytulu wyniesie 1.800.000,00
zl rocznie, w tym odpowiednio w latach:

w 2012 roku - 545.000,00 zl
w 2013 roku - 1.000.000,00 zl
w 2014 roku - 1.800.000,00 zl

Zalozono szacunkowe dochody biez^ce gminy od jednej silowni wiatrowej z
tytulu podatku od nieruchomosci w wysokosci 60.000,00 zl rocznie.
Wysokosc tej kwoty ustalono w oparciu o informacje wartosciowe uzyskane
ze Spolki ,,WINDPROJEKT" oraz w oparciu o wysokosc stawek kwotowych
podatkow i oplat lokalnych, oglaszanych przez Ministra Finansow.

Gmina jest na etapie dokonczenia opracowania zmiany studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego oraz planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy ( przewidywany
termin ich opracowania i przyj^cia do realizacji - lipiec 2011 r.

Zarowno w studium jaki w planie przewidziane sq tereny pod dzialalnosc
uslugowo - produkcyjnq, co pozwoli gminie na pozyskiwanie inwestorow
miejscowych oraz z zewnajrz, a tym samym wzrost dochodow biez^cych i
maj^tkowych gminy.

Aktualnie posiadamy 11 nieruchomosci komunalnych o Iqcznej powierzchni
4,17 ha i wartosci wycenionej i szacunkowej: 380.000,00 zl.

Dochody majqtkowe ze sprzedazy tych nieruchomosci przy uwzgl^dnieniu
przewidywanego wykonania w roku 2010 obrazuje ponizsze zestawienie:



PROGNOZA DOCHODOW MAJ4TKOWYCH / SPRZEDAZY MIENIA/
NA LATA :

2010
PRZEWIDYWANE

WYKONANIE

10.000,00

%

201 1

100.000,00

1000,00

2 0 1 2

50.000,00

500,00

2013

50.000,00

500,00

2 0 1 4

50.000,00

500,00

Rok2011
Dzialka Nr 82 /16 o pow. 0,12
wyceniona
Dzialka Nr 82 / 17 o pow. 0,09
wyceniona
Dzialka Nr 82 / 18 o pow. 0,03
wyceniona
Dzialka Nr 82 /19 o pow. 0,17
wyceniona
Dzialka Nr 178 o pow. 0,20
szacunkowa
Dzialka Nr 174 o pow. 0,20
szacunkowa
Dzialka Nr 13 / 3 o pow. 0,15
szacunkowa

Rok2012
Dzialka Nr 179 o pow. 0,20 ha obrejb Poborz - 20.000,00 wartosc
szacunkowa
Dzialka Nr 16/2 o pow. 0, 09 ha obrejb Kurow Parcel -12.000,00 wartosc
szacunkowa
Dzialka Nr 18 / 1 o pow. 0, 20 ha obre-b Oporow - 20.000,00 wartosc
szacunkowa

Rok 2013
Cz^scdzialki Nr 268 o pow. 0 , 75 ha obrejb Oporow 75.000,00 wartosc
szacunkowa

ha obrejb Oporow -14.076,00 wartosc

ha obrejb Oporow - 9.893,00 wartosc

ha obrejb Oporow - 4.063,00 wartosc

ha obr^b Oporow - 17.934,00 wartosc

ha obr^b Poborz - 20.000,00 wartosc

ha obreb Poborz - 20.000,00 wartosc

ha obrejb Kurow Parcel - 14.500,00 wartosc

Rok 2014
Cz^sc dzialki Nr 18/1 o pow. 0,40 ha obrejb Oporow - 50.000,00 wartosc
szacunkowa



WYDATKI :

Wydatki biez^ce w latach 2011 - 2014 sq uzaleznione od zakladanych
dochodow biezqcych w tych latach. W 2011 r. b^da^ one nizsze od
przewidywanego wykonania za rok 2010 ( nie planuje si§ wydatkow na
zadania inwestycyjne ), a w latach 2012 - 2014 zaklada si§ ich wzrost .
Wydatki biez^ce ( bez odsetek i prowizji od pozyczek i kredytow oraz
wydatkow majqtkowych ) na lata 2011 - 2014 przedstawia ponizsze
zestawienie :

2010
PRZEWIDYWANE

WYKONANIE

6.087.000,00

%

2011

5.500.942,68

90,37

2012

6.100.000,00

100,21

2013

6.755.000,00

110,97

2014

6.900.000,00

113,35

Najwi^ksz^ grup£ wydatkow stanowiq wynagrodzenia osobowe, dodatki
wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od nich naliczane, glownie w dziale
oswiata i wychowanie.
Wydatki zwiqzane sq z zakladanymi podwyzkami plac dla nauczycieli -
stopnia awansu zawodowego, urlopami zdrowotnymi, odprawami,
nagrodami jubileuszowymi, odpisami na zakladowy fundusz swiadczeii
socjalnych, itp.
Jest to spowodowane funkcjonowaniem w tak malej gminie dwoch Szkol
Podstawowych oraz dwoch Gimnazjow /w tym dwoch Zespolow Szkol / .

Znac/na kwot^ stanowiq rowniez wydatki zwi^zane z funkcjonowaniem
J.S.T . Sq to wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem urz^du gminy , place i
pochodne pracownikow, uslugi i materialy, wydatki zwiqzane z obslugq rady
gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, zapewnieniem
dowozenia uczniow do szkol utrzymanieni autobusow szkolnych,
wodociqgow wiejskich.
Znacz^c^ pozycjq w WPF s^ wydatki zwiqzane z obshigq zaciqgni^tych
kredytow i pozyczki.



PRZYCHQDY (kredyty, pozyczki, emisje obligacji, wolne srodki )

Poza kredytem planowanym do zaci^gni^cia w 2011 roku w kwocie
350.000,00 zl, aktualnie planuje przychody pochodz^ce z pozyczek i
kredytow w latach 2012 -2014 , w tym odpowiednio: w roku 2012 kwot$
18.212,00 zl, w roku 2013 kwot$ 68.212,00 zl.

ROZCHODY

pozycj^ w WPF s^ rozchody zwiqzane ze splahj rat kapitalowych
zaciaj*nietych kredytow i pozyczek , i tak w roku 2011 jest to kwota
644.339.76 zl / kredytow oraz pozyczka/, w roku 2012 i 2013 bfdzie to kwota
po 468.212,00 zl, w roku 2014 kwota 510.000,00 zl
Rozchody w latach 2011 - 2014 w pierwszej kolejnosci pokrywane b$da^ z
nadwyzek budzetowych lub wolnych srodkow, jak rowniez z planowanych
do zaciajrni^cia pozyczek i kredytow.

Splate^ dlugu ( raty kapitalowe) dokonywac si§ bedzie w latach 2011 -2018
na podstawie harmonogramow splat zaciqgnietych kredytow i pozyczek w
poszczegolnych bankach.
Maksymalny wskaznik splaty zadluzenia w poszczegolnych latach jest
dopuszczalny zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

WYNIK BUDZETU

Wynik budzetu w latach 2011 - 2014 zgodnie z WPF jest dodatni.
Srodki wolne przeznaczone b?dq na splaty wczesniej zaciqgni^tych kredytow
oraz wydatki maj^tkowe, ktore b^d^ realizowane w latach 2012 - 2014 .

Y RAPV

ozej'Kuras


